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Novozvolení členovia obecného zastupiteľstva obce Badín so starostom , zľava : Mgr. Roman Dovala, Ing.
Daniel Lešták, Mgr. Milota Suchá, Pavol Donoval, Mgr. Marianna Hudecová, starosta Mgr. Pavol Hric, Mgr.
Oľga Boc, Ing. Ján Maruškin, Mgr. Ing. Marta Fašková, Ing. Martin Donoval.

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZATUPITEĽSTVA
Blahoželanie predsedu vo2. januára 2015 sa uskutočnilo
lebnej
komisie Ing. O.Danku
ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva obce
Badín. Po oboznámení s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obce,
ktoré sa konali 15.11.2014 (správu
podal predseda miestnej volebnej
komisie Ing. Ondrej Danko), po zložení sľubu starostu a poslancov, Pohľad do pléna počas úvodného slova
schválení programu a príhovoroch, odchádzajúceho starostu Ing.S.Moravčíka
pokračovalo zasadnutie riadnou
pracovnou časťou.
Poslanci zvolili predsedov komisií
OZ, členov obecnej rady, zástupcu
starostu a delegátov do Rady školy
pri ZŠ s MŠ v Badíne. Schválili tiež
všeobecné zaväzné nariadenie obce o
určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Slávnostná „dekorácia“ nového starostu Pavla Hrica a gratulácia od prednostky OÚ v
Foto: Jaroslav Moravčík
B.Bystrici Ľubice Laššákovej
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ZLOŽENIE KOMISIÍ OZ
Športová komisia
Predseda : Pavol Donoval
Členovia : Martin Iliaš, Ján Bucholcer, Juraj Lešták
Komisia životného prostredia a
výstavby, lesného a vodného hospodárstva
Predseda: Daniel Lešták
Členovia: Peter Bucholcer st., Stanislav Štefanik, Ladislav Kubinec,
Miloš Pivko, Maroš Slosiar
Finančná komisia
Predsedníčka: Marta Fašková
Členovia : Ivan Nátan, Jana Moravčíková
Kultúrno-školská komisia
Predsedníčka: Oľga Boc
Členovia: Igor Krista, Viera Hudecová, Alena Novotná, Pavol Halaj,
Soňa Filipovičová, Soňa Komorová,
Slávka Keratová
Sociálno-zdravotná komisia
Predsedníčka: Milota Suchá
Členovia : Anna Blanáriková, Ľubica Lepiešová
Komisia na prešetrenie sťažností
Predseda: Roman Dovala
Členovia: Ján Lešták, Viera Hudecová
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
obce
Predseda: Ján Maruškin
Členovia : všetci poslanci OZ
Zástupca
starostu :
Mgr. Marianna Hudecová
Obecná rada :
Mgr. Marianna Hudecová
Ing. Daniel Lešták
Pavol Donoval
Ing. Martin Donoval

SLOVO STAROSTU
Napriek tomu, že od volieb už uplynuli štyri mesiace a vo funkciu starostu
som od 3.1.2015,nedá mi na stránkach
Javorovej nepoďakovať všetkým voličom, ktorí mi 15.11.2014 odovzdali svoj
hlas. Ďakujem aj ostatným voličom ,ktorí sa zúčastnili volieb a tak prejavili záujem o veci verejné a zároveň si
splnili občiansku povinnosť. Chcem

Kultúrno-spoločenské akcie a podujatia v obci Badín
30. januára 2015 sa uskutočnilo
prvé zasadnutie novej komisie kultúry a školstva OZ. Zúčastnili sa ho
aj predsedovia záujmových a spoločenských organizácií v obci a spoločne pripravili plán kultúrnospoločenských akcií a podujatí na
rok 2015.
- So zimou sa rozlúčia deti z materskej
školy
vynášaním Moreny dňa
20.3.2015.Obchôdzka spojená s piesňami
s hudobným sprievodom heligónky sa
začne o 10.30 pred MŠ.
- 20. marca 2015 o 17.00 hodine sa
uskutoční pietny akt položenia kytíc
kvetov k Pamätníku obetí II.svetovej
vojny na miestnom cintoríne pri príležitosti 70.výročia oslobodenia obce ruskou
a rumunskou armádou.
- V apríli plánujeme slávnostne uvítať
našich najmenších obyvateľov obce do
života. Rodičov a ich ratolesti privítame
22.4 o 14.00 v obradnej sieni Obecného
úradu v Badíne.
- Posledný aprílový deň už tradične patrí
stavaniu mája. Ani na túto tradíciu nezabúdame a pripomenieme si ju spevom
a tancom v podaní detí zo ZŠ s MŠ,
folklórnej skupiny Javory a Liesky na
obecnom dvore dňa 30.4. o 17.00.
- Druhú májovú nedeľu, 10.5., venujeme našim matkám, starým matkám
a uctíme si ich v evanjelickom kostole
hudobno - poetickým programom ,,Kvety
jari“ .
- 16.5.2014 si pripomenieme 50 - te
výročie prvej divadelnej premiéry vtedy
nového súboru mládeže - Badínskeho
rodinného ochotníckeho divadla
(1965). Okrem iných komorných podujatí pripravujeme výstavu fotografií a
dokumentov s takmer 300 exponátmi,
ktoré mapujú bohatú činnosť trojgenerečného súboru a budú k dispozícii verejnosti v priestoroch obecného úradu.
ubezpečiť , že budem hájiť záujmy všetkých občanov obce Badín a chcem byť
starostom všetkých Badínčanov. Budem
ich pozorne počúvať a na ich podnety
a problémy reagovať, prijímať konštruktívnu kritiku a názor iných.
Po nástupe do funkcie a oboznámení
sa so situáciou z pohľadu ekonomického
a z pohľadu zabezpečenia základných
funkcií fungovania obce, som sa začal
zaoberať riešením rozpracovaných pro-

- Deň detí oslávime 6.6.2015. Čaká na
ne dobrodružná cesta rozprávkovým
lesom, športové súťaže, maľovanie na
tvár, skákací hrad a mnoho iného. Začiatok akcie je od 9.00 na hornom ihrisku.
- Obec Badín si Vás aj tento rok dovoľuje pozvať v dňoch 31.7-1.8.2015 na
najväčšie kultúrne podujatie v obci
pod názvom NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH 2015. Tento rok si s hrdosťou
pripomenieme okrúhle desaťročné jubileum úspešného a obľúbeného folklórneho podujatia. Opäť na ňom vystúpia
jednotlivci a folklórne súbory z celého
nášho regiónu a budete môcť okoštovať aj badínske špeciality.
- V októbri , 10.10., Obec Badín
v spolupráci so záhradkármi organizuje
výstavu ovocia a zeleniny spojenú so
súťažou o najlepší koláč. Súťaž zorganizujú aj s ohľadom na dobré ohlasy
z minuloročnej súťaže. Výstava sa
uskutoční v priestoroch starej školy.
- Október je označovaný aj ako mesiac
úcty k starším. Jubilantov srdečne privítame v zariadení Skalica na stretnutí,
ktoré bude patriť spomienkam a posedeniu pri ľudovej hudbe.
- Mikuláš je tento rok spojený
s dedinskou zabíjačkou, ktorá sa uskutoční dňa 5.12.2015 na obecnom dvore.
Ochutnať môžete tradičné dedinské špeciality. Deti poteší Mikuláš, ktorý na
obecný dvor zavíta o 16.00. Všetci sa
môžeme zohriať pri teplom čaji na Mikulášskej diskotéke.
Na všetky podujatia Vás, milí spoluobčania, srdečne pozývame !
ZMENA PROGRAMU A TERMÍNOV
JE VYHRADENÁ !

jektov a odovzdanej agende predchádzajúceho starostu.
V tomto čísle Javorovej sa nechcem
venovať odpočtu splnených či nesplnených sľubov, ale niektoré veci sa nám
podarilo v krátkom čase splniť.
Počas tohto obdobia bol predložený
projekt na dokončenie výstavby splaškovej a dažďovej kanalizácie v časti Kriedovnica na Enviromentálny fond, zaslaná
(dokončenie na str.4)
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ČO JE NOVÉ V NAŠEJ ŠKOLE
( a škôlke) ?

Zápis
detí
do ZŠ s MŠ
Tento rok sa vo februárových
dňoch v našej škole a škôlke uskutočnil
zápis našich najmenších. Zápis detí do
základnej školy sa konal 4. februára
a do materskej školy 23. a 24. februára
2015.
Len nedávno žiaci v škole pripravovali pasovačku pre našich najmenších spolužiakov a zrazu sme sa
ocitli v druhej polovici školského
roka, ktorej začiatok
sa
niesol
v znamení zápisu
budúcich prváčikov. V priestoroch
Základnej školy
Badín sa žiačky 8.
a 9. ročníka premenili na rozprávkové bytosti. Popoluška,
so
svojimi
kamarátkami, uviedla nesmelo kráčajúce deti spolu s rodičmi do nového sveta – sveta
školy. Všetko nové, doteraz nezažité,
prináša so sebou mnoho prekvapení.
Inak tomu nebolo ani počas zápisu. Budúci prváčikovia mali možnosť v tento
deň zahrať sa na ozajstných školákov,
spoznať pani učiteľky, hrať sa
s pomôckami, ktoré používajú žiaci

v škole. Predviesť mali svoje schopnosti a vedomosti pri určovaní farieb a
geometrických tvarov, priraďovaní
zvieratiek, čítanie písmen nerobilo
problém takmer nikomu a svoje manuálne zručnosti využili pri práci
s nožničkami. Ako to už v škole býva,
po práci nasleduje oddych s pani vy-

nú deťmi zo školského klubu, ktorou si
môžu udávať rytmus pri spievaní pesničiek.
O úspešnom priebehu zápisu
nás presvedčil nielen fakt, že do školy sa
zapísalo 24 detí, ale hlavne príjemné
chvíle strávené s budúcimi prváčikmi
a ich rodičmi. Najlepšia spätná väzba
pre učiteľov boli usmiate deti a rodičia,
ktorí nadobudli istotu, že o ich dieťa
bude v našej v škole dobre postarané.
Zápis detí do materskej školy je
pre väčšinu rodičov plný nádejí
a očakávania, pretože je to pre ich ratolesť prvý krôčik vo veľkom svete malých škôlkarov. Niektorí prišli s veľkým
očakávaním, niektorí so strachom, ale
po niekoľkých minútach medzi hračkami a malými kamarátmi sa osmelili. Pri
odchode všetci kývali a už teraz sa tešia
na svoj prvý veľký deň v Badínskej
škôlke. Teší nás, že záujem o našu škôlku je už niekoľko rokov veľmi veľký. Je
to pre nás uznanie za našu prácu, ale aj
záväzok do nasledujúcich rokov. Pevne
veríme, že z tridsiatich zapísaných detí
sa nám podarí prijať čo najviac malých
Badínčanov a uspokojiť tak potreby
obyvateľov našej obce.
Mgr. Milan Krúpa
riaditeľ ZŠ s MŠ v Badíne

chovávateľkami zo školského klubu.
Inak tomu nebolo ani počas zápisu. Pani vychovávateľka predstavila predškolákom nových kamarátov Aju a Alicu,
ktorí ich sprevádzali pri stavaní farebných veží , hľadaní správnych párov
papierových ponožiek, navliekaní šnúrok,
výrobe
kráľovskej
koruny
a mnohých iných zaujímavých činnostiach.
Kým deti spoznávali svet školy,
rodičom boli k dispozícii pani učiteľky,
pripravené odpovedať na všetky otázky týkajúce sa nástupu detí do školy,
predstaviť prvácke učebnice a pridanou
hodnotou bola možnosť porozprávať sa
s pani psychologičkou.
Aby budúci prváčikovia ešte
dlho spomínali na zápis do školy, pri
odchode a lúčení sa s Popoluškou dostali knihu, pastelky, pracovný zošit pre
predškoláka, náramok, karnevalovú
masku, rozvrh hodín a hrkálku vyrobe-

ČO JE TOTO ? No predsa bublinky z
bublifuku. Ale skúsili ste už fúkať v
zime, keď je vonku, povedzme, -10°C?
Tak toto sú fotografie zamŕzajúcich a
zamrznutých bubliniek. Viktória Lašutová, Rebeka Riečanová, Diana Mlynárčiková, Laura Petrovičová, Kristína Dovalová a Lucia Dovalová tie najvydarenejšie vystavujú teraz v marci v budove
školy - a tešia sa na vašu návštevu !
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Badínske katastrofy

TRAGICKÉ CHVÍLE SPRED 70-TICH ROKOV
Vojny a dozvuky vojen niekoľkokrát v bohatej histórii Badína kruto
zasiahli do života jeho obyvateľov.
Staré mamy nám často pripomínali
starú pravdu : kto to sám neprežil na
vlastnej koži, ten len ťažko pochopí.
Nespravodlivosť každej vojny tkvie v
tom, že zvyčajne kvôli zištným záujmom a zaslepenosti malej skupiny
ľudí umierajú a trpia nevinní. Vydajme sa po stopách jedného historického míľnika spred 70-tich rokov, iba
niekoľko mesiacov pred definitívnym
koncom najničivejšej vojny v dejinách
- Druhej svetovej.
Keď 12. januára 1945 začala sovietska Červená armáda veľkú ofenzívu v
Poľsku, Nemci z Badína odvelili svoju
zákopovú jednotku. Ale nie celkom
naľahko. V polovici marca 1945 hnali
so sebou aj rekvirovaný živý majetok
Badinčanov : kravy, kone, ošípané
( vraj viac ako 200 kusov). Hospodári
sa síce snažili ukryť všetko, čo sa dalo,
v každom zabudnutom kútiku, alebo
utekali s dobytkom do hory. Lenže
všetko bolo len do času. Nemeckí vojaci sa už v tejto etape vojny báli nielen bômb a guliek, ale aj vyčerpávajúceho hladu. A tylové zásobovanie ich
jednotiek stále viac zlyhávalo. Preto
dôsledne prehľadávali každý kút obydlí, a obyčajne našli, čo hľadali.
Na druhý deň dali nastúpiť mužom
medzi 18-45 rokom. Zatkli ich 106.
Najprv ich odviedli do B.Bystrice a
potom transportovali do tábora v Dolnom Rakúsku. Vtedy nikto ani len netušil, čo s nimi bude, či - a či vôbec sa vrátia. V nemeckej ústupovej organizácii však už v tých týždňoch a mesiacoch začínal vládnuť chaos, hoci na
konečnú porážku ešte ani zďaleka nemysleli. Niektorým Badinčanom sa po
veľkých útrapách podarilo utiecť z
transportu ešte cestou, iným neskôr,
pri útoku oslobodeneckých armád na
Viedeň.
Front sa nezadržateľne blížil k Badínu. Sovietske vojská dobyli Zvolen a
do katastra dediny začali dopadať prvé
delostrelecké granáty. Bojovalo sa v
Hájnikoch, na Veľkej Lúke a vojská
prenikli aj do Mičinskej doliny. 19.
marca 1945 vypukli boje o blízku Sielnicu. To už bomby nivočili záhrady,
priedomia aj dvory Badína.
Jedna z nich zničila dom a stodolu

J. Halaja - Humeníka a hoci domáci sa
takmer zázrakom zachránili, zabila
niekoľko volov ustajnených v stodole.
Z neskorších spomienok jeho ženy
Márie vieme, že to bol pár zdravých
krásnych ťažných volov a dva mladé,
chovné, určené na predaj. „Bol strašný
pohľad na tie roztrhané zvieratá. Ale
ešte strašnejšie bolo pomyslenie, ako
budeme žiť ďalej ...“, vravievala. Vtedy mali voly pre roľníka, ktorý nevlastnil kone, veľký význam. Zapriahal ich do voza aj do pluhu. Mladá
rodina sa z tejto obrovskej vojnovej
rany nikdy celkom nespamätala. Prišli
o dom, novú stodolu, aj domáce zvieratstvo.
V utorok 20. marca sa začalo masívne ostreľovanie Badína. Horeli viaceré
domy - Jána Košu na Nových Pľacoch,
Ondreja Leštáka-Kmeťovie, Jána Drobu, Jána Hanu-Gerušiny, Jána Farárika, vd. Anny Malachovskej a Pavla
Bolfa - Krčmárovie. Zasiahnuté boli aj
obidva kostoly. Na Badín padali bomby celý deň. Viacerí občania boli zasiahnutí, alebo ich smrteľne zranili
črepiny z granátov.
V stredu ráno, 21. marca 1945, sa v
obci objavili prví sovietski a rumunskí
vojaci. Postupovali od Zvolena a Očovej. Pouličné boje si vyžiadali obete na
majetkoch aj životoch. Ľudia sa skrývali v pivniciach, ale robili si úkryty aj
v horách. Cennosti a šatstvo zakopávali do zeme.
Na sklonku dňa Nemci ustúpili do
Vlkanovej a Kremničky. V škole zriadili nemocnicu pre sovietskych a rumunských vojakov, ktorí zostali v Badíne až do začiatku mája.
Počas oslobodzovania obce padlo
102 sovietskych a 10 rumunských vojakov. Okrem dôstojníkov, ktorých
previezli do Banskej Bystrice a Zvolena, všetkých pochovali v Badíne. Až
pri exhumácii boli premiestnení na

centrálny cintorín vo Zvolene.
Počas vojnových udalostí prišlo o
život celkom dvadsať badínskych občanov.
Nebolo naším zámerom podávať
podrobný opis udalostí spred siedmich
desaťročí. Chceli sme len pripomenúť
mladším generáciám, že boli v dejinách obce obdobia, keď vojnové útrapy a tragédie zrážali na kolená aj takú
hrdú dedinu, akou bol Badín. A že by
sa to nemalo opakovať. Už nikdy !
Z prameňov pripravil : P.H.

SLOVO STAROSTU
(Dokončenie zo strany 2.)
zaslaná žiadosť na rozšírenie kapacít
materskej škôlky na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Pripravili sme projekt k získaniu finančnej dotácie na rekonštrukciu obecného rozhlasu,
pričom vláda na svojom výjazdovom
zasadnutí v Banskej Bystrici nám schválila príspevok 10 000,-€ na tieto práce.
V týchto dňoch intenzívne pracujeme pri
príprave nového verejného obstarávania
na rekonštrukciu verejného osvetlenia v
našej obci. To sú spomenuté len niektoré
činnosti, ktorými v súčasnosti naša obec
žije.
Z prác a podujatí ktoré sme v obci
realizovali chcem uviesť, že sa nám podarilo pripraviť pre našich občanov
a hlavne deti, ľadovú plochu pod ihriskom. Poďakovanie patrí Jánovi Machavovi, Vilovi Galabovi, Pavlovi Citarovi
a ostatným nadšencom, ktorí túto ľadovú
plochu pripravovali. Ďalej poďakovanie
patrí Dobrovoľnému hasičskému zboru v
Badíne a Folklórnej skupine Javory
a Liesky za organizáciu Fašiangovej bursy v obci, ktorá , myslím si , bola na
vyššej kultúrnej a spoločenskej úrovni
ako v uplynulých rokoch.
A na záver sa chcem poďakovať
občanom, ktorí sa začali zúčastňovať
zasadnutí obecného zastupiteľstva,
pretože ich účasť, diskusné príspevky
a informovanosť na zasadnutiach
nás, starostu a poslancov bude viesť
k lepšiemu, zodpovednejšiemu
a konštruktívnejšiemu riešeniu jednotlivých potrieb, postrehov a návrhov Vás, občanov.
Mgr. Pavol Hric
starosta obce
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Výpis narodených detí
od 1.1.2014
do 31.12. 2014
1. Mathias Sedílek, 9.2.2014, Kriedovnica 10 ;
2. Alžbeta Pániková, 3.3.2014, Kriedovnica 17 ;
3. Lukáš Bartl, 3.3.2014, Hliny 12 ;
4. Kail Kaliský, 30.5.2014, Pod Vŕškom 10 ;
5. Róbert Halič, 22.6.2014 ; Laurínska 47 ;
6. Sofia Majerská, 3.7.2014, Tajovského 15 ;
7. Marek Miškovic, 9.8.2014, Banská 70 ;
8. Leonard Bella, 13.8. 2014, SNP 24 ;
9. Nicolas Záturecký, 23.9.2014, SNP 128 ;
10. Alexandra Varínová, 25.9.2014, Družstevná 45 ;
11. Eliška Johanka Masaryková, 30.9.2014 Krčméryho31;
12. Peter Varáček, 4.11.2014, Laurínska 17 ;
13. Maroš Obšajsník, 10.11.2014, Kriedovnica 8 ;
14. Tamara Trnková, 15.11.2014, Tajovského 7 ;
15. Kiara Antal, 21.11.2014, L.Svobodu 53 ;
16. Martin Žilka, 29.11.2014, L.Svobodu 9 ;
17. Kristína Mažáryová, 19.12.2014, Družstevná 45 ;
18. Katarína Čumová, 25.12.2014, Osloboditeľov 36 ;
19. Ján Kadlec, 30.12.2014, L.Svobodu 31 ;

Pripájame sa ku gratulantom !
Ekumenické modlitebné stretnutie
Nedeľné popoludnie 18. januára 2015
patrilo kresťanom v Badíne. Evanjelici
i katolíci, ako sa zjednodušene nazývame, všetci sme sa zišli v ev. a.v. kostole
na ekumenickom modlitebnom stretnutí.
Náplňou
stretnutia boli
piesne, biblické
zamyslenie a
modlitby
za
mládež, rodiny, za predstaviteľov našej
obce i štátu, za
ľudí starých,
chorých, trpiacich, za pokoj vo svete. Všetko to predkladali veriaci
Bohu v úprimnej viere, že sú na tomto svete veci,
s ktorými my ľudia vlastnou silou nevieme pohnúť, hoc
nám na nich veľmi záleží, že sme
v mnohom tak
slabí, aby sme
niečo
zmenili,
hoci neraz vôľa
aj býva.
Zmysel tohto
stretnutia, ktoré
sa koná každý rok

Výpis zomrelých obyvateľov
obce Badín
od 1.1.2014 do 31.12.2014
1. Elena Gondová, Hliny 16, 26.2.2014 ;
2. Ján Hudec, Krčméryho 16, 5.4.2014 ;
3. Ján Šandor, Družstevná 58, 14.4.2014 ;
4. Valéria Pachingerová, Sládkovičova 17, 1.5.2014 ;
5. Ján Melich, Družstevná 20, 1.5.2014 ;
6. Ondrej Hric, Družstevná 67, 8.5.2014 ;
7. Mgr. Ladislav Csomo, Sládkovičova 31, 1.6.2014 ;
8. Mária Moravčíková, Sládkovičova 38, 11.6.2014 ;
9. Marta Hricová, Tajovského 25, 4.8.2014 ;
10. Ján Lešták, Tajovského 7, 16.8.2014 ;
11. Anna Slezáková, Hliny 17, 24.11.2014 ;
12. Ján Bielik, Sládkovičova 45, 28.11. 2014 ;
13. Milina Leštáková, SNP 29, 3.12.2014 ;
14. Ladislav Egri, 18.12.2014 ;

Úprimná sústrasť !
v januári a hostitelia sa striedajú, je tak v modlitbách, ako
i v hľadaní seriózneho a čistého spoločenstva, porozumenia,
jednoty, ktorá v sebe nesie posolstvo viery. Sme radi, že sa
môžeme a vieme zísť a prežívať spolu pekné chvíle, aj
v chráme, ale i neformálne pri stole a maličkom občerstvení, kde je čas a priestor na debatu. Tak bolo i tento rok
a hostí z RKC
f a r n o s t i
i domácich viery
z CZ ECAV Badín privítali priestory
Nového
zborového domu.
P o k o j n á
a priateľská atmosféra bratsko sesterského spoKňazi dvoch badínskych farností : Mgr. ločenstva sa niesMiloš Jakubík a Mgr. Roman Dovala v la celým popoživom rozhovore na stretnutí
ludním a niet pochýb o tom, že
tam, kde sa dvaja či traja zídu v mene Pána, tam je On medzi nimi a ľudia cítia niečo pekné a vzácne.
Napriek tomu, že dnes má cirkev vo svete i v štáte ťažkú
pozíciu a kto môže sa vysmieva a ubližuje, my vieme a veríme, že obstojíme a že časom viacerí ľudia nájdu to, čo
človek v živote nájsť naozaj potrebuje, a teda, pravdu, lásku, zmysel života. Kde to je?
Tešíme sa na ďalšie stretnutia! Za účastníkov...Roman
Dovala.

6.

Správy a oznamy
Prídu aj hostia
Ako sme sa dozvedeli len tesne pred
uzávierkou Javorovej, účasť na pietnom akte pri príležitosti 70. výročia
oslobodenia našej obce 20.marca t.r. o
17.00 hodine na miestnom cintoríne
prisľúbili aj hostia. Diplomat z vojenskej časti od armádnych pridelencov z
ruského veľvyslanectva v Bratislave a
prednostka Okresného úradu v
B.Bystrici s prednostom OÚ vo Zvolene. Informoval nás starosta obce Mgr.
Pavol Hric.

Záhradkári späť do lavíc
Do školských lavíc opäť zasadli naši
záhradkári. Rok 2015 tradične začínali
prednáškou 27.2. Zatiaľ čo v minulých
rokoch boli hlavnými témami pestovanie ovocia, zeleniny a drobného ovocia, tentokrát si v súvislosti s intenzívnou individuálnou výstavbou v obci,
pozvali odborníčku na zakladanie
okrasných záhradiek aj predzáhradiek.
Ing. Schlampová, ktorá prednášala na
Vysokej škole lesníckej vo Zvolene a
v súčasnosti vykonáva služby záhradného architekta, hovorila o histórii zakladania okrasných záhradiek, ako aj o
ich súčasnej realizácii - od úprav terénu až po ich finalizáciu. Pozorne ju
počúvali takmer štyri desiatky záhradkárov a občanov našej obce, medzi
nimi aj žiačky ZŠ. Správu nám podal
Ing. Martin Lešták, predseda ZO SZZ.

Zber separovaného odpadu
v Badíne v roku 2015 (plasty)
17. marca, 21. apríla, 19.mája,
16. júna, 21.júla, 18. augusta, 16.
„BADÍNSKE FAŠIANGY“ , sobota, 14.2.2015, 11.30 s e p t e m b r a , 2 0 . o k t ó b r a ,
18.novembra, 15. decembra.
Jarné slniečko , vysušená cesta ( zimu však pripomínali hŕby snehu na okra- Sklo, papier, elektroodpad, textil,
joch), mladučkí bursovníci, krásne LIESKY chrániace sa pred chladom tradičnými železo - zberný dvor Badín podľa
„šávolkami“, veselé maškary, všeobecne dobrá nálada a k tomu : nebývalá zmes otváracích hodín.

pokory a úctivosti k občanom. V rámci starej dobrej zásady : nie ľudia v dedine sú
tu pre nás, ale my sme tu pre nich ! To boli hlavné znaky tohtoročných fašiangov v
Badíne. Opäť dostali punc slávnosti. A príjemne nás prekvapilo niekoľko noviniek.
Nielen dievčence z folklórnej skupiny LIESKY, ktoré sprievod oživili postavičkami
aj spevom, ale poriadnej tanečnej vykrúcanky sa dostalo mladým, ale aj starším
žienkam. Akoby na všetkých dýchol čerstvý vánok starých tradícií. Lebo tradícia,
to nie je len zakonzervovaná staroba, ale aj omladená spomienka.
Bursovníci a celý sprievod mali v tejto chvíli ešte dlhú cestu pred sebou. Na domácich čakalo aj vystúpenie folklórnej skupiny JAVORY a fašiangová zábava s
čerešničkou na torte : uvedením folklórneho pásma s fašiangovou tematikou. No aj
za to, čo sme videli a zažili my na dolnom konci dediny tesne pred poludním, patrí
srdečné poďakovanie. VŠETKÝM, ČO SA O TO PRIČINILI.
A že sú s organizáciou takéhoto podujatia aj veľké problémy a starosti ? Bezpochyby. Inak to nejde. Ale robíte radosť iným. A o to ide.
Text a koláž: P. Halaj

Otváracie hodiny :
streda - 14.00 - 16.00 hod. ;
piatok - 14.00 - 16.00 hod. ;
sobota - 8.00 - 12.00 hod.
JAVOROVÁ
Badínske obecné
noviny.
Vydáva
OBEC BADÍN, Sládkovičova ul. č. 4, 976 32
Badín. Telefón: 048 4182601, e-mail: badin@obecbadin.sk Vychádza v nepravidelných intervaloch ako občasník v náklade 500
ks. Zodpovedný redaktor: Mgr. Pavol Hric,
starosta obce. Výkonný redaktor: Mgr. Pavol
Halaj. NEPREDAJNÉ, rozširujú kameloti do
domácností občanov Badína

